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ÖNSÖZ 

Ülkemizde elektrik enerjisi ihtiyacı, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi 
nedenlerden dolayı hızla artmaktadır. Elektrik enerjisi üretilebilmesi için gerekli kaynakların 
(doğalgaz, petrol, vb) yetersizliği nedeniyle, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke 
konumundadır. Hidroelektrik santraller, yerli kaynakların kullanımına imkan vererek ithal yakıt 
bağımlılığını azaltması, ekonomik olması ve sera gazı salınımına neden olmaması gibi 
özellikleriyle hızla artan elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıtlarla çalışan 
termik santrallere alternatif olmaktadır.  
 
Hidroelektrik, bugün yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji tüketimi içinde en önemlisidir. 
Ancak, hidroelektrik santraller (HES) çevreye olumsuz etki vermesi endişesi nedeniyle sürekli 
gündemdedirler. Küçük ve orta ölçekli HES’lerin yapımına çok uygun olan bölgemizde 
çoğunlukla yöresel tepkilerle karşılaşılmaktadır. HES projeleri ile ilgili vatandaş şikayetlerinde, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumlara açılan 
yürütmeyi durdurma davalarında ve ÇED sürecinin halkın katılım toplantılarında en çok alınan 
eleştiri HES’lerin su kalitesini bozduğu yönündedir. Ayrıca işletmedeki bazı HES projeleriyle 
ilgili gelen şikayet dilekçelerinde su kalitesinin bozulmasına bağlı olarak doğal yaşamın ve 
balık üreticiliğinin zarar gördüğü belirtilmektedir. Bu konularla ilgili yazılı ve sosyal medyada 
çok fazla haber bulunmaktadır. 
 
Bu endişeleri ortadan kaldırmak için planlanan bu çalışma ile farklı kotlarda bulunan, farklı 
HES yapılarından oluşan etrafında yerleşim yeri, çay bahçeleri, beton santrali gibi farklı 
kirletici unsurları barındıran işletmedeki 4 HES’in nehir suyu kalitesine olan etkileri 
belirlenmiştir. Toplam 20 istasyonda 32 parametre yaklaşık 2 yıl boyunca ölçülmüştür. Elde 
edilen veriler yerüstü su kalitesi yönetmeliğine göre değerlendirilmiş ve her istasyonun su kalite 
sınıfı belirlenmiştir. Ayrıca veriler Kanada Su Kalitesi İndeks (CWQI) modeli kullanılarak da 
CWQI değerleri ve kategorileri tespit edilmiştir.  
 
Elde edilen veriler, belirlenen kirleticilerin nehir suyu kalitesinde oluşturduğu etkileri ortaya 
koymuştur ve kalite sınıfında değişikliğe neden olmadığı sonucuna varılmıştır.  Sonuçların, 
HES projelerinin planlanması/işletilmesi aşamalarında ve çevresel etki değerlendirmesi 
süreçlerinde önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Hidroelektrik enerji, dünyadaki hidrolojik çevrim 
devam ettiği sürece tükenmeyecek, yenilenebilir, 
çevreye uyumlu, yüksek verimli, enerji 
fiyatlarında sigorta rolü üstlenen, uzun ömürlü, 
yatırımı geri ödeme süresi kısa, işletme gideri çok 
düşük ve dışa bağımlı olmayan yerli bir enerji 
kaynağıdır. Ancak HES’ler nehir suyunun su 
kalitesine verdiği veya gelecekte vereceğinden 
endişe edilen zararlar nedeniyle, sürekli 
gündemdedir. 
 
Bu endişelerin ortadan kaldırılması için planlanan 
bu çalışmada, işletmede olan 4 hidroelektrik 
santralde izleme yapılacak ve bu işletmelerin 
nehir suyu kalitesine olan etkileri belirlenecektir. 
Çalışma sonucunda elde edilecek bilimsel veriler, 
halkın katılım toplantılarında, mahkemeler 
tarafından istenilen bilgi ve belgelerde, sunum ve 
bildiri gibi daha birçok alanlarda 
kullanılabilecektir. 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişimin artmasıyla enerji ihtiyacı da artmaktadır. Türkiye 

enerji ihtiyacının yaklaşık % 50’sini pahalı olan fosil yakıtlardan karşılamaktadır. Oluşan çevre 

kirliliği nedeniyle güneş ışığı, rüzgar ve su gibi yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanılması 

önemlidir. Bu kaynakların tercih edilmesi ile hem dışa olan bağımlılığın azalması sağlanacak 

hem de kaliteli, temiz, sürekli,  güvenilir ve ekonomik enerji üretimi ülkemizde geliştirilmiş 

olacaktır. 

Hidroelektrik enerji kaynakları, yenilenebilir ve temiz olmaları, yerli doğal kaynak kullanılarak 

yapılmaları, bakım ve işletme giderlerinin düşük olması, fiziki ömürlerinin uzun olması gibi 

nedenlerden dolayı doğalgaz, petrol ve kömür gibi fosil yakıtlardan üretilen enerjiye kıyasla 

daha çok tercih edilmektedir [1]. Hidroelektrik santrallerin işletilmesi aşamasında herhangi bir 

atık oluşmamaktadır. Bu nedenle enerji üretiminde fosil yakıt kullanan enerji santrallerine göre 

sera gazı salınımı oldukça düşük seviyededir [2].   

Suyun bulunduğu iki nokta arasındaki potansiyel enerji farkı yardımıyla hidroelektrik 

santralleri elektrik enerjisi üretmektedir. Barajda toplanan su belli bir yükseklikten aşağı 

akıtılmakta ve mekanik enerjiye dönüşmektedir. Bu mekanik enerji tribün çarklarını çevirir ve 

jeneratör motoru sayesinde elektrik enerjisine dönüşür. Hidroelektrik günümüzde dünya 

elektrik gereksiniminin neredeyse beşte birini karşılamaktadır ve dünyadaki en önemli 

yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir [3]. 

Türkiye’nin mevcut 26 havzasında yapılan çalışmalar ve stokastik hesaplamalar neticesinde 

ülkemizin teorik elektrik enerjisi üretimi potansiyeli 433 milyar kWh/yıl, teknik potansiyel 250 

milyar kWh/yıl, ekonomik elektrik enerjisi üretim potansiyeli 126 milyar kWh/yıl olarak 

belirlenmektedir [4]. Bu rakamlarla Türkiye, dünya hidroelektrik potansiyeli içinde %1 payı ile 

sekizinci sırada gelmektedir. Teknik yapılabilir potansiyel olan 250 milyar kWh/yıl ile Avrupa 

potansiyelinin yaklaşık %20’si mertebesinde hidroelektrik potansiyele sahip bulunmaktadır. 

Bir başka açıdan baktığımızda Türkiye Avrupa Hidroelektrik potansiyelinde Rusya ve 

Norveç’ten sonra üçüncü sırada gelmektedir [5]. 

Ülkemizde ise DSİ 22. Bölge Müdürlüğü hizmet kapsamında yer alan Trabzon, Rize ve Giresun 

İlleri, aylara göre düzenli bir akım rejimine sahip olması, topografik açıdan derelerin 60-80 km 

gibi bir mesafelerde olması ve 1500-2000 m düşüye sahip olması sebebiyle nehir tipi olarak 

tabir edilen küçük ve orta ölçekli hidroelektrik santrallerin yapımına çok elverişlidir. 
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Nehir tipi santrallerin iki avantajı bulunmaktadır. İlk olarak bu santrallerin maliyetleri oldukça 

düşüktür. İkincisi ise bu santrallerin inşaat süreleri kısadır [6].  

Bir nehir tipi hidroelektrik santral projesi, su alma yapısı (regülatör), çökeltim havuzu, su iletim 

hattı, yükleme havuzu, cebri boru ve santralden oluşmaktadır. Regülatörde kontrol altına alınan 

su, kanallarla yükleme havuzuna alınmakta, buradan da temel işlevi suyu en yüksek basınçla 

türbine akıtmak olan cebri borulara verilmektedir [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 1. Nehir tipi hidroelektrik santral [8] 

Nehirlerdeki akışı enerjiye dönüştüren ve kuruldukları alanlarda yeni istihdam olanakları 

yaratan HES’lerin doğaya zarar verip vermediği merak konusudur.  

HES’lerin yaptığı etki değerlendirilirken aşağıdaki bileşenler incelenmelidir.  

1. Fiziksel değerlendirme  

2. Biyolojik değerlendirme 

3. Kimyasal değerlendirme  

Fiziksel değerlendirme yapılırken; yaşam alanı koşulları, hidrolik ve hidrolojik koşullar, yüzey, 

eğim gibi parametreler değerlendirilmelidir. Biyolojik değerlendirmenin yapılabilmesi için 

suda yaşayan balıkların (balık, makro omurgasızlar, zooplanktonlar, fitoplanktonlar ve 

peryftonlar) ve bentik tabakanın (bentik makro-omurgasızlar kompozisyonu) tanımlanması için 
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biyolojik araştırmalara ihtiyaç vardır. Biyotik bütünlük indeksi (IBI) veya omurgasız topluluk 

indeksi (ICI) gibi biyolojik çeşitlilik indeksleri, nehirlerin mevcut durumunu değerlendirmeye 

yardımcı olabilir. Kimyasal değerlendirme için ise su kalitesi parametrelerinin rutin olarak 

izlenmesi gerekir.  

Bu etkilerin HES’lerin hem inşaatı hem de işletmesi sırasında değerlendirilmesi gerekir. Ancak 

HES’lerin işletme ömrünün 50 ila 100 yıl arasında olduğu düşünülürse, işletme sırasında su 

kalitesine verdiği etki uzun vadede daha çok önem kazanmaktadır.  

Konu ile ilgili olarak yapılan literatür araştırmasında akarsuların [9], havzaların [10] ve göllerin 

[11] su kalitesinin belirlenmesi yönünde çok fazla çalışma varken, HES’lerin su kalitesine olan 

etkileri belirlemek için yapılmış çalışmalar çok fazla değildir.  

Literatürde bulunan çalışmalar da genellikle barajların ve HES’lerin nehir ekolojisi üzerine 

oluşturduğu etkileri içermektedir. Bu etkiler; su kalitesi ve fiziksel değişimler, balıklar üzerine 

etkiler, gölde oluşan etkiler, balıkların göçleri üzerine olan etkiler ve sosyoekonomik etkiler 

olarak sıralamışlardır [12]. İşletmeye alınan HES’in sediment miktarı üzerinde yaptığı 

değişimin belirlendiği çalışmalar da literatürde mevcuttur [13]. 

Ayrıca HES’lerin depolama alanının su kalitesinin belirlenmesi için sıcaklık, elektriksel 

iletkenlik, PH, toplam askıda katı, klorofil-a, bulanıklık, çözünmüş oksijen, klorür, amonyum, 

nitrat, fosfat, toplam fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, sodyum gibi 

fizikokimyasal ve kimyasal analizlerin gerçekleştirildiği [14, 15] ve büyük depolama 

alanlarında; azalan su akış hızı, artan su alıkonma zamanı, sıcaklık değişimi, artan 

sedimantasyon miktarı ve azalan çözünmüş oksijen nedeniyle karşılaşılan su kalitesindeki 

olumsuz değişimlerin ortaya konulduğu çalışmalar da literatürde mevcuttur [16, 17]. HES’lerin 

inşaatı sırasında oluşan etkileri tanımlamak için yapılmış çalışmalar da bulunmaktadır. Bu 

çalışmalar da, toz,  ses kirliliği, kazı sırasında oluşan hafriyatın nehirlere karışması gibi olumsuz 

durumların canlılar üzerindeki etkisine ve çözüm önerilerine vurgu yapılmıştır [18]. 

Nehirin HES ile buluştuğu noktadan terk ettiği nokta arasında oluşan değişimleri gösteren 

ayrıntılı bir literatür çalışmasına rastlanmamıştır. Bununla birlikte su kalitesinin kimyasal ve 

biyolojik olarak bir değişime uğramadığını PH, iletkenlik ve çözünmüş oksijen 

parametrelerinin HES’in giriş akımında, kuyruk suyunda ve can suyu ile kuyruk suyu karışım 

noktasında incelenmesi ile ortaya koyan çalışma literatürde mevcuttur [19]. 
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Ülkemizde yapılan çalışmalar ise genellikle mevcut ve muhtemel HES potansiyelini ortaya 

koymak yönündedir [4, 20 ve 21].   

DSİ genelinde işletmeye alınan toplam 711 HES’in 120 adeti 22. Bölge Müdürlüğünde 

bulunmaktadır. Yaklaşık % 17’lik bir oranla bölgemiz HES projelerinin en yoğun olduğu 

bölgedir. 

Bu nedenle, yöresel tepkilerle en çok bu bölgede karşılaşılmaktadır. HES’lerin doğaya zarar 

verdiğini içeren çok fazla dilekçe alınmaktadır.  

Bu sorulara bilimsel verilerle cevap verebilmek için “Doğu Karadeniz Bölgesinde İşletmedeki 

Hidroelektik Santrallerin Nehir Suyu Kalitesine Fizikokimyasal Etkisi” isimli AR-GE projesi 

hazırlanmış ve 2016 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Proje kapsamında teknik olarak 

birbirlerinden farklı olan ve işletmede bulunan 4 adet hidroelektrik santralde, çalışmalar 

yürütülmüş ve nehirlerde oluşan kimyasal etkilerin belirlenmesine çalışılmıştır. 
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2. DENEYSEL YÖNTEM 

İşletmedeki hidroelektik santrallerin nehir suyu kalitesine fizikokimyasal etkisinin belirlenmesi 

için inşaat aşaması tamamlanmış olan Dereli HES, Vizara Regülatörü ve HES, Su kenarı 

Regülatörü ve HES, Arca Regülatörü ve HES projeleri çalışma alanı olarak seçilmiştir. Proje 

alanları Şekil 2’de verilmiştir. Seçim yapılırken projelerin birbirlerinden farklı olmalarına 

dikkat edilmiştir. Projelerin özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 2. Proje alanları 
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Çizelge 1. Projelerin özellikleri 

 Dereli HES 
Vizara 

Regülatörü ve 
HES 

Su Kenarı 
Regülatörü ve 

HES 

Arca Regülatörü 
ve HES 

İl Giresun Trabzon Trabzon Trabzon 

İlçe Dereli Köprübaşı Maçka Of 

Nehir Aksu Manahoz Değirmendere Solaklı 

Kot, m 783-492 1547-1270 516-386 60-8 

Depolama Yok Yok Yok Var 

Regülatör 
Tipi 

Kontrollü 
dolusavak 

Karşıdan alışlı, 
SSB gövdeli 

Karşıdan alışlı, 
dolu gövdeli 

beton 

Karşıdan alışlı, 
kapaklı, beton 

gövde 

İletim tüneli 
Atnalı kesitli, 

basınçsız 
Yok 

Atnalı kesitli, 
basınçsız 

Atnalı kesitli, 
basınçsız 

İletim kanalı Yok Yok 
U ve trapez 

kesitli 
Yok 

Yükleme 
havuzu 

Kapalı tünel 
içinde 

Yok  Açık Açık 

Cebri boru Çelik 
Basınçlı, epoksi 

kaplı çelik 
Çelik Çelik 

Türbin  
Francis 
2 adet 

Pelton 
2 adet 

Francis ve Pelton 
2 adet 

Francis 
3 adet 

 

 

Numune alma noktaları projelere göre belirlenmiş ve Çizelge 2’de verilmiştir. 

 

 

 



12 
 

 

Çizelge 2. Numune alma noktaları ve sayıları 

 Dereli HES Vizara 
Regülatörü ve 

HES 

Su kenarı 
Regülatörü ve 

HES 

Arca 
Regülatörü ve 

HES 
Giriş  1 1 1 3 
Balık geçidi Yok Yok Yok 1 
Yükleme havuzu Yok  Yok  1 1 
Can suyu  1 1 1 1 
Kuyruk suyu 1 1 1 1 
Karışım Yok 1 1 1 
Toplam  3 4 5 8 

 

Dereli HES’de regülatör girişinden, dereye bırakılan can suyundan ve HES çıkışı kuyruk 

suyundan numuneler alınarak izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tünel, yükleme havuzu, 

cebri boru ve türbinlerin etkisi kuyruk suyu ölçüm noktasından alınan örnekler ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Yükleme havuzunun kapalı olması nedeniyle numune alınamamıştır. Dereli 

HES’in kuyruk suyu dereye bırakılmadan bir sonraki HES’in iletim kanalına verilmektedir. Bu 

nedenle kuyruk suyunun can suyu ile birleştiği karışım noktası bulunmamaktadır. Balık 

geçidinden su numunesi alınmamıştır. 

Vizara Regülatörü ve HES’de regülatör girişinden, dereye bırakılan can suyundan, HES çıkışı 

kuyruk suyundan ve can suyu ile kuyruk suyu karışım noktasından numuneler alınarak izleme 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vizara HES’de yükleme havuzu ve balık geçidinden numune 

alınmamıştır. Giriş noktası ile karışım noktası arasındaki su kalitesi farkı bize HES’in dereye 

yaptığı etkiyi göstermektedir.  

Su Kenarı Regülatörü ve HES’de regülatör girişinden, yükleme havuzundan, dereye bırakılan 

can suyundan, HES çıkışı kuyruk suyundan ve can suyu ile kuyruk suyu karışım noktasından 

numuneler alınarak izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projede iletim tünelinin yanında dış 

etkilere maruz kalabilecek iletim kanalı da bulunmaktadır. Projede balık geçidinden numune 

alınmamıştır. 

Arca Regülatörü ve HES projesinde gölalanı bulunmaktadır. Göl alanından giriş, köprü altı, 

batardo noktalarından su numuneleri alınmış ve gölalanı içerisinde oluşabilecek değişiklikler 

gözlenmeye çalışılmıştır. Çalışılan HES’de balık geçidi bulunmaktadır. Balık geçidinin etkisi 

bu noktadan alınan su numunesi ile belirlenmiştir. Yükleme havuzu ve kuyruk suyu 
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noktalarından alınan numuneler ile tünelin, yükleme havuzunun ve cebri borunun su kalitesine 

olan etkileri belirlenmiştir. Can suyu ile can suyu ve kuyruk suyunun karıştığı noktalardan da 

ölçümler alınmıştır. Derenin göl alanından alınan numuneler ile karışım suyu arasındaki fark 

HES’in tüm derede yarattığı etkiyi belirlemek için kullanılmıştır. 

Su numuneleri TS ISO 5667-6 [22] standardına göre aylık olarak alınmış ve TS ISO 5667-3 

[23] standardına göre muhafaza edilerek TS EN ISO/IEC 17025 standardına [24] göre akredite 

olan laboratuvarımıza getirilmiştir. Numuneler, uygun koruma şartları kullanılarak muhafaza 

edilmiştir. Çizelge 3’de verilen standartlar ve cihazlar kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 3. Numune alımı 
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Çizelge 3. Deneylerde kullanılan cihazlar, standartlar ve dedeksiyon limitleri 

Deney 

parametreleri 
Cihaz Deney standardı 

Deteksiyon 

limiti 

pH 
WTW INOLAB 730 

PH metre 
TS EN ISO 10523 - 

EC 
WTW INOLAB COND 

7110 EC metre 
TS 9748 EN 278887/ T1 - 

DO 
Hach HQ 430 d flexi 

DO metre 
EN ISO 5814 - 

Yağ ve Gres 
Wilks infracal 2 

Yağ gres cihazı 
STMD 5520 0,20 ppm 

COD Mantech L100 COD cihazı ASTM 08084-17 5 ppm 

BOD 
Hach BOD Trak TM II 

Oksitop 
SM 5210 1 ppm 

Amonyum azotu 
Metrohm 882 Compact 

(Katyon) İyon Kromatografi 
TS EN ISO 14911 25 ppb 

Nitrat azotu 
Metrohm 882 Compact 

(Anyon) İyon Kromatografi 
TS EN ISO 10304-1 0,20 ppm 

Orto fosfat 
fosforu 

Metrohm 882 Compact 

(Anyon) İyon Kromatografi 
EN ISO 10304-1 3 ppb 

Toplam fosfor 
Hach Lange DR 5000 

Spektrofotometre 
TS 7889 3 ppb 

Florür 
Metrohm 882 Compact 

(Anyon) İyon Kromatografi 
TS EN ISO 10304-1 0,05 ppm 

Sodyum 
Metrohm 882 Compact 

(Katyon) İyon Kromatografi 
TS EN  ISO 14911 1,25 ppm 

Klorür 
Metrohm 882 Compact 

(Anyon) İyon Kromatografi 
TS EN ISO 10304-1 1,50 ppm 
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Sülfat 
Metrohm 882 Compact 

(Anyon) İyon Kromatografi 
TS EN ISO 10304-1 1,50 ppm 

Nitrit 
Metrohm 882 Compact 

(Anyon) İyon Kromatografi 
TS EN ISO 10304-1 0,06 ppm 

Renk 
Hach Lange DR 5000 

Spektrofotometre 
SM2120 2,50 Pt-Co 

Bulanıklık Hach 2100Q STMD 2130-B 2 NTU 

Kadmiyum ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Nikel ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Bor ICP-MS TS EN ISO 17294-2 1 ppb 

Alüminyum ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Krom ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Kobalt ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Bakır ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Çinko ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Baryum ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Kurşun ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Demir ICP-MS TS EN ISO 17294-2 1 ppb 

Arsenik ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Antimon ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Mangan ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

Selenyum ICP-MS EPA 200.8 1 ppb 

 

Su Çerçeve Direktifinin [25] bir alt direktifi olan 2008/105/EC sayılı Çevresel Kalite Standardı 

Direktifi [26] gereği yerüstü su kalitesini belirlemeye yönelik olarak “Yerüstü Su Kalitesi 

Yönetmeliği” 30.11.2012 tarih ve 28483 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelikte iki 

kez değişiklik yapılmış (Resmi gazete; 15.04.2015, 29327 ve Resmi gazete; 10.08.2016, 29797) 

ve son şekli verilmiştir [27].  

Bu yönetmelikte kıtaiçi yerüstü su kaynaklarının sınıflandırılabilmesi için gereken kimyasal ve 

fizikokimyasal parametreler ve kalite kriterleri verilmiştir.  
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Çizelge 4. Kıtaiçi yerüstü su kaynaklarının genel kimyasal ve fizikokimyasal parametreler 

açısından sınıflarına göre kalite kriterleri  

Su Kalite Parametreleri          
Su Kalite Sınıfları 

 I (çok iyi) II (iyi)  III (orta) IV (zayıf) 

pH    6-9  6-9   6-9 6-9 

İletkenlik, µS/cm  < 400  1000  3000 > 3000 

Yağ ve Gres, mg/L  < 0,2  0,3  0,5 > 0,5 

Çözünmüş oksijen, mg/L  > 8  6  3 < 3 

Kimyasal oksijen ihtiyacı, mg/L  < 25  50  70 > 70 

Biyokimyasal oksijen ihtiyacı, 
mg/L 

  < 4  8  20 > 20 

Amonyum azotu, mg NH4
+-N/L   < 0,2  1  2 > 2

Nitrat azotu, mg NO3‾-N/L  < 3  10  20 > 20 

Orto fosfat fosforu, mg o-PO4-P/L  < 0,05  0,16  0,65 > 0,65 

Toplam fosfor, mg P/L  < 0,08  0,2  0,8 > 0,8 

Florür, μg/L  ≤ 1000  1500  2000 > 2000 

Mangan, μg/L  ≤ 100  500  3000 > 3000 

Selenyum, μg/L  ≤ 10  15  20 > 20 

 

Çalışmada bu parametreler ve kalite kriterleri kullanılarak belirlenen tüm ölçüm noktaları için 

sınıflandırma yapılmıştır. Veriler yerüstü su kalitesi yönetmeliğine göre değerlendirilirken su 

kalitesi veri setlerinde %95 ihtimalle aşılmayacak değerin belirlenmesi maksadıyla hazen 

istatistiksel yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen değerin üzerindeki veriler veri seti dışında 

bırakılmıştır. Kalan verilerin aritmetik ortalaması sınıflandırmaya esas teşkil etmiştir. Yapılan 

çalışmada %5 ihtimalle aşılmayacak değerlerin altında kalan veri bulunmamaktadır.  

Hazen yönteminin uygulama adımları 

 n adet su kalitesi verisi küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralanmış veri seti Xi: i = 1, 

2, …, n olarak adlandırılır. 
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 Seçilen yöntemin gerektirdiği asgari veri sayısı kontrol edilir. Yeterli veri mevcutsa, 

Hazen yönteminin uygulanmasına geçilir. 

 Aşağıdaki ifadeler kullanılarak yüzde kesri (p) ve sıra numarası (r) hesaplanır; sıra 

numarası genellikle kesirli bir sayıdır.  

Yüzde kesri:  
100

P
p      Sıra numarası: 

1

2
r pn   

 Kesirli sıra numarasının bir altı ve üstündeki tam sayılara karşı gelen veriler arasında 

doğrusal enterpolasyon yapılarak, aşağıdaki ifade yardımıyla r’ye karşı gelen su kalitesi 

değeri (Xr) hesaplanır. 

Xr = (1-f).Xi + f.Xi+1 

Xi: r’nin tam kısmı, f: r’nin ondalık kısmı 

Nehirlere HES’lerin yaptığı kimyasal etki değerlendirilirken bu parametrelerin yetersiz olduğu 

düşünülmüş ve Çizelge 4’de verilen parametreler çalışmaya dahil edilmiştir. Yeni eklenen 

parametreler için kalite kriterleri aynı yönetmelikte bulunan belirli kirleticiler (tablo 4) ve 

öncelikli maddeler (tablo 5) tablolarının kullanılmasıyla belirlenmiştir. Bu yönetmelikte 

bulunmayan parametreler için ise TS 266 İnsani tüketim amaçlı sular standardı kullanılmıştır 

[28].  

Çizelge 4. Eklenen parametreler ve kalite kriterleri 

Su Kalite Parametreleri Kalite kriterleri Yönetmelik/Standart 

Sodyum, mg/L 100 TS 266 

Klorür, mg/L 30 TS 266 

Sülfat, mg/L 25 TS 266 

Nitrit, mg/L 0,1 TS 266 

Renk, Pt-Co 1 TS 266 

Bulanıklık, NTU 5 TS 266 

Kadmiyum, μg/L 5 TS 266 

Nikel, μg/L 20 TS 266 

Bor, μg/L 707 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Alüminyum, μg/L 2,2 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği
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Krom, μg/L  1,6 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Kobalt, μg/L 0,3 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Bakır, μg/L 1,6 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Çinko, μg/L 5,9 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Baryum, μg/L 680 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Kurşun, μg/L 1,2 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Demir, μg/L 36 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Arsenik, μg/L 53 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

Antimon, μg/L 7,8 Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği

 

Yeni eklenen parametrelerle birlikte (toplam 32) çalışma süresince (yaklaşık 2 yıl) tüm numune 

alım noktalarından (toplam 20) elde edilen veriler oldukça fazladır. Bu kadar çok verinin 

kullanıldığı çalışmalarda verilerin tek tek değerlendirilmesi oldukça zor ve zaman alıcıdır. Bu 

zorluğu gidermek için bu çalışmada oldukça kolay uygulanabilen ve anlaşılabilen Kanada Su 

Kalitesi İndeks (CWQI) modeli kullanılmıştır. Bu model ile binlerce sonucun tek tek gözden 

geçirilmesi yerine tek bir sayı elde edilir ve bu sayı kalite sınıfını belirler [29].  

Böylece her numune alınan nokta bir sayı ile ifade edilir ve noktalar arasındaki değişim kolayca 

yorumlanabilir. 

Çizelge 5. CWQI modeli ile sınıflandırma  

CWQI Kategori  Açıklama 

95-100 Mükemmel Su kalitesi doğal ve bozulmamış seviyededir. 

80-94,9 İyi Su kalitesi nadiren doğal veya istenilen seviyeden ayrılır. 

65-79,9 Orta Su kalitesi ara sıra doğal veya istenilen seviyeden ayrılır. 

45-64,9 Zayıf Su kalitesi sık sık doğal veya istenilen seviyeden ayrılır. 

0-44,9 Kötü Su kalitesi genellikle doğal veya istenilen seviyeden ayrılır. 

 

Bu model ile başarısız parametre sıklığı, başarısız deney sıklığı ve standartlarda verilen hedef 

değerlerden sapmalara göre değerlendirme yapılır (Eş. 1). Bunun için üç faktör tanımlanmıştır. 

1. faktör kapsam (F1), 2. faktör frekans (F2) ve 3. faktör genişlik (F3)’tir.  
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𝐶𝑊𝑄𝐼 100
,

                                                                                                                            (1) 

F1 standartta verilen sınır değerleri aşan parametrelerin toplam parametreye göre yüzdesidir 

(Eş. 2).  

𝐹 ş   

  
∗ 100                                                                                                                  (2)                        

F2 başarısız deneylerinin yüzde olarak ifadesidir (Eş. 3).                                                                                    

𝐹 ş   

  
*100                                                                                                                           (3) 

                                                                                                                                    

F3 yapılan tüm deneylerden sınır değerin üzerinde çıkan deneyleri ifade eder (Eş. 4). 

Normalleştirilmiş sapmalar toplamının (nse) bulunmasının ardından hesaplanır.  

 

𝐹
, ,

                                                                                                                                               (4) 

                                                                                                                                           

nse ise, sapmalar toplamının toplam deney sayısına oranıdır (Eş. 5). 

 

𝑛𝑠𝑒
∑

  
                                                                                                                                  (5) 

 

Sapma üç farklı yolla hesaplanır.                                                                                                     

1. Değişken değerin hedef değerden fazla olamayacağı durumda (Eş. 6);  

𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎 ş   ğ

 ğ
1                                     

                                                                         (6)                                                     

2. Değişken değerin hedef değerden az olamayacağı durumda (Eş. 7); 

𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎  ğ

ş   ğ
1                                                                                                            (7) 

 

3. Hedef değerin sıfır olduğu durumda (Eş. 8); 

𝑠𝑎𝑝𝑚𝑎 𝐵𝑎ş𝑎𝑟𝚤𝑠𝚤𝑧 𝑑𝑒𝑛𝑒𝑦 𝑑𝑒ğ𝑒𝑟𝑖                                                                                                              (8)            
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Bu modelin kullanılabilmesi için dört parametre için çalışılmış dört deney yeterlidir ve bu 

modelin başarılı bir şekilde kullanıldığı çalışmalar literatürde bulunmaktadır.  

 

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Yapılan deneysel çalışmalar ile elde edilen veriler, her HES projesi için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. 

3.1 DERELİ HES   

Dereli HES, Giresun İli Dereli İlçesi Aksu Deresi üzerinde 783 m - 492 m kotları arasındadır. 

Projenin başlangıç yeri Dereli İlçe merkezinin yaklaşık 13 km güneyinde Aksu Deresi ile Göksu 

Deresinin birleşim yerinin 150 m mansabındadır. Projenin bitim yeri ise Aksu Deresi ile Semali 

Deresinin birleşim yerinin 120 m mansabındadır. Projenin membasında 3 adet işletmede olan 

HES bulunmaktadır. Mansap kesiminde işletmede aynı şirkete ait Çırakdamı HES 

bulunmaktadır.  

Proje yapıları kontrollü dolu savak tipinde betonarme perdeli regülatör, sürekli yıkanan tipte 

çökeltim havuzu, atnalı kesitli serbest akışlı iletim tüneli, kapalı tünel içinde yükleme havuzu, 

çelik cebri boru ve santralden oluşmaktadır. Projede 2 adet düşey Francis tipinde türbin 

kullanılmıştır.  2014 yılında işletmeye açılmıştır ve yıllık enerji üretimi ise 152,13 GWh’dır. 

Dereli HES için proje özellikleri Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Dereli HES proje özellikleri    

İli Giresun  

İlçesi Dereli 

Havza Adı Doğu Karadeniz Havzası 

Akarsu Adı / Ana Kol Adı Aksu Çayı 

Baraj / Regülatör Tipi Kontrollü Dolusavak 

Kret Kotu (m) 783,00 

Maksimum Su Kotu (m) 781,62 

Minimum Su Kotu (m) 781,00 

Talveg Kotu (m) 778,60 

Santral Kuyruk Suyu Kotu (m) 492,00 
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İletim Yapısı Tipi Tünel 

İletim Yapısı Uzunluğu (m) 8109,50 

Cebri Boru Çapı (m) 2,75 

Cebri Boru Boyu (m) 550 

Türbin Tipi Düşey Francis 

Ünite Adedi 2 

Toplam Enerji (GWh) 152,13 

 

Ar-Ge projesi kapsamında regülatör girişinden, dereye bırakılan can suyundan ve HES çıkışı 

kuyruk suyundan numuneler alınarak izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Dereli HES için 

su alım noktaları Şekil 4’de verilmiştir.   

  

Şekil 4. Dereli HES numune alım noktaları 
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Şekil 5. Dereli HES giriş numune alım noktası 

 

 

Şekil 6. Dereli HES can suyu numune alım noktası 
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Şekil 7. Dereli HES kuyruk suyu numune alım noktası 

Dereli HES için üç ölçüm noktasından alınan numuneler analizlenmiştir. PH analizi için 

ortalama, minimum ve maksimum değerler Şekil 8’de verilmiştir. PH değeri ölçüm noktalarının 

tamamı için uygundur ve ölçüm noktaları arasında önemli bir değişim görülmemiştir. 

 

Şekil 8. Dereli HES için PH değerleri değişimi 

Suda bulunan tuzların veya çözünebilir maddelerin miktarlarının göstergesi olan iletkenlik 

değeri Şekil 9’da verilmiştir. Değerler incelendiğinde,  ölçüm yapılan istasyonlar arasında 
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değişimin önemsiz boyut olduğu tespit edilmiştir. Ancak bazı aylarda ortalama EC değerlerinin 

sınır değerin üzerinde çıktığı gözlemlenmiştir.  

 

 

Şekil 9. Dereli HES için EC değerleri değişimi 

Amonyum azotu değişimini veren Şekil 10 incelendiğinde, genellikle 2. su kalite sınıfında 

olduğu ancak HES nedeniyle herhangi bir anlamlı değişimin olmadığı görülmüştür. HES’in 

bulunduğu bölgede yerleşim ve fındık bahçeleri bulunmaktadır. Evsel atık su deşarjı ve fındık 

bahçelerinde kullanılan gübreler nedeniyle amonyum miktarlarında yükselmeler gözlenmiştir 

ve bu durum suyun kalite sınıfını olumsuz yönde etkilemiştir.  
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Şekil 10. Dereli HES’de amonyum azotu derişim değerleri 

Sodyum, Klorür, Sülfat, BOD ve COD parametreleri için ortalama derişim değerleri Şekil 11’de 

verilmiştir. Ölçümler sınır değerlerin altındadır.  

 

 

Şekil 11. Dereli HES’de sodyum, klorür, sülfat, BOD ve COD derişim değerleri 

Çözünmüş oksijen suyun kirlenme derecesini, sudaki organik madde derişimini ve suyun 

kendini ne derece temizleyebileceğini ifade eder. Çözünmüş oksijen değerinin 8’den yüksek 
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olması istenir. Çizelge 7’de üç ölçüm noktası için ortalama, minimum ve maksimum çözünmüş 

oksijen değerleri verilmiştir. Tüm ölçüm noktalarında bu durum sağlanmıştır. Bununla birlikte 

kuyruk suyunda suyun türbinlenmesi sırasında havalanması nedeniyle DO değeri yükselmiştir.   

Çizelge 7. Dereli HES için çözünmüş oksijen değeri değişimi 

 Ortalama  Minimum  Maksimum Standart sapma  Sınır değer 
Giriş 8,99 8,11 10,47 0,57  

      >8 Kuyruk suyu 9,13 8,15 10,50 0,64 
Can suyu 8,94 8,01 10,22 0,56 

 

 

Şekil 12. Dereli HES’de nitrat azotu, nitrit, florür, orto fosfat fosforu, toplam fosfor ve yağ gres 

derişim değerleri 

Nitrat azotu, nitrit, florür, orto fosfat fosforu, toplam fosfor ve yağ gres değerleri tüm ölçüm 

noktalarında sınır değerlerin altındadır.  

Bulanıklık değerleri Şekil 13’de verilmiştir. Dereli HES’de sürekli yıkanan tipte çökeltim 

havuzu bulunmaktadır. Bu nedenle kuyruk suyu bulanıklık değerleri giriş ve can suyu 

değerlerinden düşüktür. Ayrıca 2017 yılının Mart ve Haziran ve 2018 yılının Mart ayında 

bulanıklık değerleri oldukça yüksektir.  
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Şekil 13. Dereli HES için bulanıklık değeri değişimi 

Şekil 14’de renk değerleri değişimi verilmiştir. Renk genellikle sularda çözünmüş organik 

madde veya ağır metal varlığını gösterir. İncelenen ölçüm noktalarından en yüksek renk 

verilerine kuyruk suyunda ulaşılmıştır.  Bu durum bize işletme sırasında HES’den suya renk 

oluşturabilecek maddelerin geçtiğini göstermektedir. Kapaklı betonarme regülatör, çökeltim 

havuzu, serbest akışlı iletim tüneli, yükleme havuzu, çelik cebri boru ve türbin boyunca 

ilerleyen suda gözlenen renk artışının kaynağı ağır metallerin suya karışması olabilir. 

 

 

Şekil 14. Dereli HES için renk değeri değişimi 

Ağır metal derişim değerlerindeki değişim Şekil 15 ve Şekil 16’da verilmiştir.  
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Şekil 15. Dereli HES için B, Al, Mn, Zn, Ba, ve Fe için derişim değerleri 

 

 

Şekil 16. Dereli HES için Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Pb, As, Se ve Sb için derişim değerleri 

Krom, nikel, kurşun, demir, selenyum parametrelerinde kuyruk suyunda artışlar gözlenmiştir. 

Krom için sınır değer 1,6 mg/L’dir. Kuyruk suyunda artış olsa dahi sınır değerin altında 

kalmıştır. Aynı durum nikel ve selenyum içinde geçerlidir. Ancak demir ve kurşun değerlerinde 

oluşan değişim oldukça önemlidir. Demir için sınır değeri 36 mg/L iken giriş suyunda ortalama 

demir derişimi 172 mg/L kuyruk suyunda ise 224 mg/L olarak tespit edilmiştir. Kurşun için 

sınır değer 1,2 mg/L’dir. Giriş suyu ortalaması 2,3 mg/L olarak tespit edilirken, kuyruk suyunda 
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4,3 mg/L olarak bulunmuştur. Bu durum beton kaplı tünelden, cebri borudan veya türbinden 

kaynaklanabilir.  

Bor, mangan, baryum, kadmiyum, arsenik ve antimon değerlerin sınır değerlerin altındadır ve 

giriş, kuyruk suyu ve can suyundaki değişimler önemsiz boyuttadır.  

Alüminyum, kobalt, çinko ve bakır değerleri üç ölçüm noktasında da sınır değerlerin üzerinde 

bulunmuştur ve ölçüm noktaları arasında anlamlı değişimler gözlenmemiştir. Ağır metal 

derişim değerlerindeki değişim renk parametresi ile uyumludur. Suda bulunan ağır metaller 

suda renklenme oluşturmuştur.  

Ölçümü yapılan noktaların su kalite sınıfını belirlemek için yerüstü su kalitesi yönetmeliği 

kullanılmıştır. Yönetmelikte bulunan PH, EC, yağ gres, DO, COD, BOD, NH4-N, NO3-N, o-

PO4-P, toplam fosfor, florür, mangan ve selenyum parametreleri için su kalite sınıfları 

belirlenmiş ve Çizelge 8’de verilmiştir.  

Çizelge 8. Dereli HES su kalite sınıfı 

Parametreler Giriş Can suyu Kuyruk suyu 
PH I I I 
İletkenlik I I I 
Yağ ve Gres II II II 
DO I I I 
COD I I I 
BOD I I I 
Amonyum Azotu II II II 
Nitrat Azotu  I I I 
Ortafosfat fosforu I I I 
Toplam Fosfor I I I 
Florür I I I 
Mangan I I I 
Selenyum I I I 

 

Yerüstü su kalitesi yönetmeliği kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda yağ gres ve 

amonyum azotu için su kalite sınıfı II olarak bulunmuştur. Diğer parametreler I sınıf su kalite 

sınıfındadır. Ölçüm yapılan noktalar arasında kalite farkı bulunmamıştır.  

Su kalitesine etki ettiği düşünülen sodyum, klorür, sülfat, nitrit, renk, bulanıklık, bor, 

alüminyum, krom, kobalt, nikel, bakır, çinko, kadmiyum, baryum, kurşun, demir, arsenik ve 

antimon parametrelerinin de kullanılarak değerlendirme yapılabilmesi için “Kanada Su Kalitesi 
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İndeks Modeli” kullanılmıştır. Dereli HES için hesaplanan indeks değerler Çizelge 9’da 

verilmiştir.       

Çizelge 9. Dereli HES için hesaplanan su kalitesi indeks değerleri  

İstasyon F1 F2 F3 CWQI Su kalitesi sınıfı 

Giriş 31,25 24,03 74,00 51,59 Zayıf 

Kuyruk suyu 31,25 29,31 75,17 50,04 Zayıf 

Can suyu 34,38 28,60 75,64 49,27 Zayıf 

 

Tüm parametreler Kanada su kalitesi indeks modeli ile değerlendirildiğinde kalite sınıfının 

zayıf olduğu ve ölçüm noktaları arasında su kalite sınıfının değişmediği tespit edilmiştir. Suyun 

kalite sınıfının zayıf olmasına en çok katkı sağlayan parametreler ise renk, bulanıklık, 

alüminyum, kobalt, bakır, çinko ve demirdir. Suyun kalite sınıfının artırılması için bu 

parametrelerin giderilmesi gerekmektedir.  

3. 2 Vizara Regülatörü ve HES 

Vizara Regülatörü ve HES, Trabzon İl sınırında Köprübaşı İlçesinde Manahoz Deresi üzerinde 

1547 m -1270 m kotları arasındadır. Vizara Regülatörü ve HES Projesi’nin havzadaki diğer 

tesislerle ilişkisi Şekil 17’de verilmiştir.  
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Şekil 17. Vizara Regülatörü ve HES Projesi’nin havzadaki diğer tesislerle ilişkisi 

En membada bulunan HES’in etrafında herhangi bir yerleşim bulunmaz. Projenin hemen 

mansabında bulunan Yukarı Manahoz HES işletme halindedir. 

Proje yapıları karşıdan alışlı silindirle sıkıştırılmış beton gövdeli regülatör, çökeltim havuzu, 

yükleme havuzu, epoksi kaplı basınçlı çelik boru ve santralden oluşmaktadır. Projede 2 adet 

pelton tipi türbin kullanılmıştır. 2012 yılında işletmeye açılmıştır ve yıllık enerji üretimi ise 

27,113 GWh’dır. Vizara Regülatörü ve HES için proje özellikleri Çizelge 10’da verilmiştir. 

Çizelge 10. Vizara Regülatörü ve HES proje özellikleri    

İli Trabzon 

İlçesi Köprübaşı 

Havza Adı Doğu Karadeniz 

Akarsu Adı / Ana Kol Adı Manahoz Deresi 

Baraj / Regülatör Tipi Karşıdan alışlı, SSB gövdeli 

Kret Kotu (m) 1549,25  

Maksimum Su Kotu (m) 1547,79  

Minimum Su Kotu (m) 1538,00  
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Talveg Kotu (m) 1528,50  

Santral Kuyruksuyu Kotu (m) 1270,00  

İletim Yapısı Tipi - 

İletim Yapısı Uzunluğu (m) - 

Cebri Boru Çapı (m) 1,40  

Cebri Boru Boyu (m) 3 748  

Türbin Tipi Pelton 

Ünite Adedi 2 

Toplam Enerji (GWh) 27,113  

 

Ar-Ge projesi kapsamında regülatör girişinden, dereye bırakılan can suyundan, HES çıkışı 

kuyruk suyundan ve can suyu ile kuyruk suyu karışım noktasından numuneler alınarak izleme 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vizara Regülatörü ve HES için numune alım noktaları Şekil 

18’de verilmiştir.  

 

Şekil 18. Vizara Regülatörü ve HES numune alım noktaları 

 

Karışım noktası 

Can suyu 
Kuyruk suyu 

Giriş 
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Şekil 19. Vizara Regülatörü ve HES giriş su alma noktası 
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Şekil 20. Vizara Regülatörü ve HES can suyu ve kuyruk suyu su alma noktaları 

 

Şekil 21. Vizara Regülatörü ve HES karışım su alma noktası 
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Fiziko kimyasal parametrelerdeki değişimler Şekil 22 ve Şekil 23’de verilmiştir. Yerüstü suyu 

için istenilen PH değeri 6-9’dur. Tüm ölçümler bu aralık içindedir. Çözünmüş oksijen için 

ortalama değerler istendiği gibi 8 mg/L’den büyüktür. İletkenlik, sodyum, klorür, sülfat, nitrat 

azotu, nitrit, florür, orto fosfat fosforu, toplam fosfor, BOD ve COD parametrelerinin ortalama 

değerleri sınır değerlerin altındadır. Amonyum azotu ve yağ gres için 1. kalite su sınır değeri 

0,2’dir. Her iki parametre için ortalama değerler, sınır değerlerin çok az üzerindedir ve birbirleri 

arasında önemli sayılacak bir değişim söz konusu değildir.  Suyun kalitesini kötü yönde 

etkileyecek önemli bir katkı sağlamazlar. Renk ve bulanıklık parametrelerinde önemli 

değişimler gözlenmemiştir.  

 

 

 

Şekil 22. Vizara Regülatörü ve HES için PH, iletkenlik, sodyum, klorür, sülfat, DO, BOD, 

COD, renk ve bulanıklık parametrelerinin değişimi 
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Şekil 23. Vizara Regülatörü ve HES için amonyum azotu, nitrat azotu, nitrit, florür, orto fosfat 

fosforu, toplam fosfor ve yağ gres parametrelerinin değişimi 

Ağır metal derişim değerlerindeki değişim Şekil 24 ve Şekil 25’de verilmiştir.  

 

Şekil 24. Vizara Regülatörü ve HES için B, Al, Mn, Zn, Ba, ve Fe için derişim değerleri 
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Şekil 25. Vizara Regülatörü ve HES için Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Pb, As, Se ve Sb için derişim 

değerleri 

Bor, mangan, baryum, krom, nikel, kadmiyum, arsenik, selenyum ve antimon sınır değerin 

altındadır. Alüminyum, mangan, çinko, demir, nikel, bakır ve kurşun derişim değerleri kuyruk 

suyunda diğer istasyonlardan yüksek bulunmuştur.  

Projede, beton gövdeli regülatör, çökeltim havuzu, yükleme havuzu, epoksi kaplı basınçlı çelik 

boru ve pelton tipi türbin bulunmaktadır. Bu yapıların aşınması ya da korozyona uğraması 

nedeniyle ağır metal değerlerinde artışlar oluşabilir. Ağır metallerin suda birikme özelliğinden 

dolayı uzun vadede karışım suyu kalitesinde düşüşlere sebep olabilir. 

Yerüstü su kalitesi yönetmeliği kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda yağ gres ve 

amonyum azotu için su kalite sınıfı II olarak bulunmuştur. Diğer parametreler I sınıf su kalite 

sınıfındadır. Ölçüm yapılan noktalar arasında kalite farkı bulunmamıştır.  

Su kalitesine etki ettiği düşünülen sodyum, klorür, sülfat, nitrit, renk, bulanıklık, bor, 

alüminyum, krom, kobalt, nikel, bakır, çinko, kadmiyum, baryum, kurşun, demir, arsenik ve 

antimon parametreleri de eklenerek Kanada su kalitesi indeks modeli ile değerlendirme 

yapılmış ve Vizara Regülatörü ve HES için indeks değerler Çizelge 12’de verilmiştir. 
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    Çizelge 11. Vizara Regülatörü ve HES su kalite sınıfı 

 GİRİŞ CAN SUYU KUYRUK SUYU KARIŞIM 
PH I I I I 
İletkenlik I I I I 
Yağ ve Gres II II II II 
DO I I I I 
COD I I I I 
BOD I I I I 
Amonyum Azotu II II II II 
Nitrat Azotu  I I I I 
Ortafosfat fosforu I I I I 
Toplam Fosfor I I I I 
Florür I I I I 
Mangan I I I I 
Selenyum I I I I 

 

Çizelge 12. Vizara Regülatörü ve HES için hesaplanan su kalitesi indeks değerleri  

İstasyon F1 F2 F3 CWQI Su kalitesi sınıfı 

Giriş 31,25 21,35 70,08 54,01 Zayıf 

Kuyruk suyu 31,25 22,17 75,20 51,26 Zayıf 

Can suyu 34,38 21,00 67,97 54,39 Zayıf 

Karışım  31,25 20,88 68,05 55,11 Zayıf 

 

Kanada su kalitesi indeks modeline göre zayıf su seviyesi “Su kalitesi sık sık doğal veya 

istenilen seviyeden ayrılır” olarak ifade edilir. Vizara Regülatörü ve HES’e kalite değeri 54,01 

olarak giren su işletmeyi 51,26 değeri ile terk etmektedir. Su kalitesinde düşüş gözlense de 

kalite sınıfı değişmemiştir. Çalışılan bölgede yerleşim bulunmamaktadır. Can suyuna ve can 

suyu ile kuyruk suyu karışım noktasından önce yan dere katılımları mevcuttur. Bu nedenle 

Karışım noktasında su kalitesi artmış ve giriş su kalitesi seviyesinin üzerine çıkmıştır. Tüm 

ölçüm noktalarında kalite sınıfı seviyesi değişmemiştir.   
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Şekil 26. Vizara Regülatörü ve HES yan dere katılımları 

3.3 Su Kenarı Regülatörü ve HES 

Su Kenarı Regülatörü ve HES, Trabzon İl sınırında Maçka İlçesinde Değirmendere Deresi 

üzerinde 516 m – 386 m kotları arasındadır. Regülatör, Maçka ilçesinin Köprüyanı köyünde, 

Santral Binası ise Maçka ilçesinin Çatak ve Çeşmeler köylerinde yer almaktadır.  

Proje yapıları dolu gövdeli beton karşıdan alışlı regülatör, çökeltim havuzu, serbest akışlı iletim 

tüneli, U ve trapez kesitli iletim kanalı, yükleme havuzu, çelik cebri boru ve santralden 

oluşmaktadır. Projede francis ve pelton tipinde 2 adet türbin kullanılmıştır. 

2014 yılında işletmeye açılmıştır ve yıllık enerji üretimi ise 24,24 GWh’dır. Membasında 4 adet 

HES bulunmaktadır ve Değirmendere üzerindeki son HES’dir. Su Kenarı Regülatörü ve HES 

için proje özellikleri Çizelge 13’de verilmiştir. 
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Çizelge 13. Su Kenarı Regülatörü ve HES proje özellikleri    

İli Trabzon 

İlçesi Maçka 

Havza Adı Doğu Karadeniz 

Akarsu Adı / Ana Kol Adı Değirmendere 

Baraj / Regülatör Tipi Karşıdan alışlı, Dolu gövdeli beton 

Kret Kotu (m) 514,50 

Maksimum Su Kotu (m) 516,00 

Minimum Su Kotu (m) - 

Talveg Kotu (m) 511,00 

Santral Kuyruksuyu Kotu (m) 386,00 

İletim Yapısı Tipi Kondüvi-Kanal-Tünel 

İletim Yapısı Uzunluğu (m) 4751,239 

Cebri Boru Çapı (m) 1,40  

Cebri Boru Boyu (m) 248,00 

Türbin Tipi Francis+Pelton 

Ünite Adedi 2 

Toplam Enerji (GWh) 24,24  

 

Ar-Ge projesi kapsamında regülatör girişinden, yükleme havuzundan, dereye bırakılan can 

suyundan, HES çıkışı kuyruk suyundan ve can suyu ile kuyruk suyu karışım noktasından 

numuneler alınarak izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Su Kenarı Regülatörü ve HES için 

numune alım noktaları Şekil 27’de verilmiştir.  
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Şekil 27. Su Kenarı Regülatörü ve HES numune alım noktaları 

 

 

Şekil 28. Su Kenarı Regülatörü ve HES giriş su alma noktası 
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Şekil 29. Su Kenarı Regülatörü ve HES yükleme havuzu numune alım noktası 

 

 

 

Şekil 30. Su Kenarı Regülatörü ve HES can suyu, kuyruk suyu ve karışım su alma noktaları 
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Şekil 31. Su Kenarı Regülatörü ve HES iletim kanalı 

 

Fizikokimyasal parametrelerdeki değişimler Şekil 32 ve Şekil 33’de verilmiştir. 
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Şekil 32. Su Kenarı Regülatörü ve HES için PH, iletkenlik, sodyum, klorür, sülfat, DO, BOD, 

COD, renk ve bulanıklık parametrelerinin değişimi 

 

 

Şekil 33. Su Kenarı Regülatörü ve HES için amonyum azotu, nitrat azotu, nitrit, florür, orto 

fosfat fosforu, toplam fosfor ve yağ gres parametrelerinin değişimi 

PH, iletkenlik, sodyum, klorür, sülfat, BOD ve COD değerleri arasında ölçüm yapılan beş 

istasyon için önemli bir değişim söz konusu değildir ve değerler sınır değerlerin altındadır. 

Çözünmüş oksijen değeri 8 mg/L’nin üzerindedir. Renk ve bulanıklık değerleri sınır değerden 

oldukça büyüktür ve istasyonlar arasında dalgalanmalar söz konusudur.  
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Su Kenarı HES yerleşim yerlerine yakındır. Evsel atıklar ve fındık bahçelerinde kullanılan 

gübreler nedeniyle amonyum azotu, orto fosfat fosforu ve toplam fosfor değerleri yüksek 

çıkmıştır. Yağ gres parametresi incelendiğinde, yükleme havuzunda bir miktar artış olmakla 

birlikte önemli bir değişim görülmemiştir. 

Ağır metal derişim değerlerindeki değişim Şekil 34’de verilmiştir.  

 

Şekil 34. Su Kenarı Regülatörü ve HES için B, Al, Mn, Zn, Ba, ve Fe için derişim değerleri 

 

 

 

Şekil 35. Su Kenarı Regülatörü ve HES için Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Pb, As, Se ve Sb için derişim 

değerleri 
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Bor, mangan, baryum, krom, nikel, kadmiyum, arsenik, selenyum ve antimon derişim değerleri 

incelendiğinde sınır değerlerin altında olduğu gözlenmiştir. Alüminyum, demir ve kurşun 

değerleri yükleme havuzunda yükselmiştir. Bu durum yerleşim yerlerine yakın olan iletim 

kanalının açık olması ve kirleticilere maruz kalması ile açıklanabilir.  Kuyruk suyunda ise cebri 

boru ve türbinlerden kaynaklandığı düşünülen alüminyum ve demir değerlerinde artışlar söz 

konusudur. Çinko, kobalt ve bakır değerleri sınır değerlerin üzerindedir ancak anlamlı 

değişimler gözlenmemiştir.   

Yerüstü su kalitesi yönetmeliği kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda yağ gres ve 

amonyum azotu için su kalite sınıfı II olarak bulunmuştur. Orto fosfat fosforu parametresi 

kuyruk suyu ve karışımda II. sınıf olarak bulunmuştur. Toplam fosfor ise karışımda I. sınıftan 

II. Sınıfa düşmüştür. Diğer parametreler I. sınıf su kalite sınıfındadır. Ölçüm yapılan noktalar 

arasında kalite farkı bulunmaktadır.   

Çizelge 14. Su kenarı Regülatörü ve HES su kalite sınıfı 

 GİRİŞ 
YÜKLEME 
HAVUZU 

CAN 
SUYU 

KUYRUK 
SUYU KARIŞIM

PH I I I I I 
İletkenlik I I I I I 
Yağ ve Gres II II II II II 
DO I I I I I 
COD I I I I I 
BOD I I I I I 
Amonyum Azotu II II II II II 
Nitrat Azotu  I I I I I 
Ortafosfat 
fosforu 

I I I II II 

Toplam Fosfor I I I I II 
Florür I I I I I 
Mangan I I I I I 
Selenyum      
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Çizelge 15. Su Kenarı Regülatörü ve HES için hesaplanan su kalitesi indeks değerleri  

 

İstasyon F1 F2 F3 CWQI Su kalitesi sınıfı 

Giriş 34,38 28,57 84,81 44,64 Kötü 

Yükleme Havuzu 37,5 31,49 87,71 41,99 Kötü 

Can suyu 34,38 30,09 83,65 44,97 Kötü 

Kuyruk Suyu 34,38 30,60 89,38 41,95 Kötü 

Karışım 37,5 31,65 89,11 41,26 Kötü 

 

Kanada su kalitesi indeks modeline göre kötü su seviyesi “Su kalitesi genellikle doğal veya 

istenilen seviyeden ayrılır” olarak ifade edilir. Su Kenarı Regülatörü ve HES’e kalite değeri 

44,64 olarak giren su, işletmeyi 41,95 değeri ile terk etmektedir. Su kalitesinde düşüş gözlense 

de kalite sınıfı değişmemiştir. Can suyu kalitesi giriş suyu kalitesinin çok az üzerindedir.  

Giriş suyu kalitesinin yükleme havuzuna kadar düştüğü gözlenmektedir. Bu durum, yerüstü su 

kalitesi yönetmeliğinde sınır değeri (YO-ÇKS)  2,2 µg/L olan alüminyumun giriş suyundaki 

ortalaması 309,44 µg/L iken yükleme havuzundaki ortalamasının 422,91 µg/L olması ile 

açıklanabilir. Aynı durum demir için de geçerlidir. 36 µg/L olması istenen ortalama demir 

derişimi (YO-ÇKS) girişte 282,63 µg/L yükleme havuzunda ise 641,72 µg/L olarak 

ölçülmüştür. Diğer parametrelerin kalitedeki azalmaya etkisi çok azdır.  

Yükleme havuzunda su kalitesi değeri 41,99 iken, kuyruk suyu sonrasındaki su kalitesi 41,95 

olarak hesaplanmıştır.  Kalitedeki bu azalma alüminyum derişiminin 506,51 µg/L’ye demir 

derişiminin ise 1287,68 µg/L’ye yükselmesi ile açıklanabilir. Daha düşük YO-ÇKS değerine 

sahip olan alüminyum, kalitenin azalmasında daha etkili olmuştur.  

Ölçüm yapılan tüm istasyonlarda Kanada su kalitesi indeks modelinin kullanılması ile kalite 

sınıfı ‘kötü’ olarak tespit edilmiştir.  

3. 4 Arca Regülatörü ve HES 

Arca Regülatörü ve HES, Trabzon İl sınırında Of İlçesinde Solaklı Çayının en mansabında 60,9 

m – 8,40 m kotları arasındadır.  
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Proje yapıları karşıdan alışlı kapaklı beton gövdeli regülatör, çökeltim havuzu, serbest akışlı 

iletim tüneli, yükleme havuzu, çelik cebri boru ve santralden oluşmaktadır. Projede francis 

tipinde 3 adet türbin kullanılmıştır. 

2012 yılında işletmeye açılmıştır ve yıllık enerji üretimi ise 58,174 GWh’dır. Arca Regülatörü 

ve HES için proje özellikleri Çizelge 16’da verilmiştir. 

Çizelge 16. Arca Regülatörü ve HES proje özellikleri   

İli Trabzon 

İlçesi Of 

Havza Adı Doğu Karadeniz 

Akarsu Adı / Ana Kol Adı Solaklı Çayı 

Baraj / Regülatör Tipi Karşıdan alışlı, kapaklı, beton gövde 

Kret Kotu (m) 57,40 

Maksimum Su Kotu (m) 60,90 

Minimum Su Kotu (m) 57,00 

Talveg Kotu (m) 51,50 

Santral Kuyruksuyu Kotu (m) 8,40 

İletim Yapısı Tipi Kondüvi+Tünel 

İletim Yapısı Uzunluğu (m) 1327,67+3709,40 

Cebri Boru Çapı (m) 1,90  

Cebri Boru Boyu (m) 65,00 

Türbin Tipi Francis düşey eksenli 

Ünite Adedi 3 

Toplam Enerji (GWh) 58,174 

 

Arca Regülatörü ve HES projesinde Şekil 36’da gösterilen gölalanı bulunmaktadır. Gölalanı 

içinde üç noktadan (giriş, köprü altı ve batardo) numune alınmıştır. Ayrıca balık geçidi, 

yükleme havuzu, kuyruk suyu, can suyu ile can suyu ve kuyruk suyunun karıştığı noktalardan 

ölçümler alınmıştır. Numune alım noktaları Şekil 37’de verilmiştir. 
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Şekil 36. Arca Regülatörü ve HES gölalanı 

 

 

Şekil 37. Arca Regülatörü ve HES numune alım noktaları 
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Şekil 38. Arca Regülatörü ve HES giriş numune alım noktası 

 

 

 

Şekil 39. Arca Regülatörü ve HES köprü altı ve batardo numune alım noktaları 



51 
 

 

Şekil 40. Arca Regülatörü ve HES balık geçidi numune alım noktası 

 

 

 

 

Şekil 41. Arca Regülatörü ve HES yükleme havuzu numune alım noktası 
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Şekil 42. Arca Regülatörü ve HES can suyu numune alım noktası 

 

 

 

Şekil 43. Arca Regülatörü ve HES can suyu ve kuyruk suyu numune alım noktaları 
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Şekil 44. Arca Regülatörü ve HES karışım numune alım noktası 

 

Fizikokimyasal parametrelerdeki değişimler Şekil 45 ve Şekil 46’da verilmiştir. Veriler 

değerlendiğinde pH değerlerinin tüm ölçüm noktalarında uygun olduğu görülmüştür. İletkenlik, 

sodyum, klorür, sülfat, BOD ve COD değerlerinin sınır değerlerin altında olduğu ve tüm ölçüm 

noktaları için önemli değişimler sergilemediği görülmüştür. Çözünmüş oksijen seviyesi tüm 

noktalarda 8 mg/L’nin üzerindedir. Giriş, köprü altı ve batardodan alınan su numunelerinde 

renk değerleri birbirlerine yakındır. Balık geçidinde nispeten daha azalmıştır. Yükleme havuzu, 

kuyruk suyu, can suyu ve karışım noktalarında HES’den gelen etkiler nedeniyle renk 

değerlerinde yükselmiştir. Bulanıklık değerleri istenilen kalite sınırı olan 5 mg/L’nin oldukça 

üzerindedir. 
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Şekil 45. Arca Regülatörü ve HES için PH, iletkenlik, sodyum, klorür, sülfat, DO, BOD, COD, renk 

ve bulanıklık parametrelerinin değişimi 

 

 

Şekil 46. Arca Regülatörü ve HES için amonyum azotu, nitrat azotu, nitrit, florür, orto fosfat 

fosforu, toplam fosfor ve yağ gres parametrelerinin değişimi 

Amonyum azotu, orto fosfat fosforu ve toplam fosfor değerleri, sınır değerlerin üzerindedir.  

HES’in bulunduğu bölgede yerleşim ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Göl alanının girişinden 

sonra özellikle köprü altı noktasının hemen üzerinde yoğun yerleşim yerleri ve beton santrali 

bulunmaktadır.  Evsel atık su deşarjı ve çay bahçelerinde kullanılan gübreler nedeniyle 

amonyum azotu miktarı sınır değerin üzerindedir. Orto fosfat fosforu değerlerinde önemli bir 
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değişim söz konusu değildir. Toplam fosfor miktarı, balık geçidinde bulunan balıklar ve atıkları 

nedeniyle artmıştır.  

Can suyunda nitrat azotu değeri yüksektir ancak tüm ölçüm noktalarında elde edilen değerler 

sınır değerin altındadır. Nitrit değerlerinde önemli bir değişim yoktur. Nitrat azotu ve nitrit için 

tüm ölçüm noktaları için sınır değerin altındadır. Yağ gres değeri sınır değere çok yakın 

seviyededir.   Ağır metal derişim değerlerindeki değişim Şekil 47 ve Şekil 48’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 47. Arca Regülatörü ve HES için B, Al, Mn, Zn, Ba, ve Fe için derişim değerleri 

 

 

  

Şekil 48. Arca Regülatörü ve HES için Cr, Co, Ni, Cu, Cd, Pb, As, Se ve Sb için derişim 
değerleri 
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Bor, mangan, baryum, krom, kadmiyum, arsenik, selenyum ve antimon değerleri sınır 

değerlerin altındadır ve ölçüm noktaları arasında anlamlı değişimler görülmemiştir. 

Alüminyum verileri incelendiğinde sınır değerin oldukça üzerinde olduğu bulunmuştur. 

İstasyonlar arasında derişim değerlerinde dalgalanmalar mevcuttur. Özellikle karışım 

noktasından alınan su numunesinde 763,68 mg/L alüminyum değeri elde edilmiştir. En düşük 

alüminyum seviyesi ise balık geçidinde 351,38 mg/L olarak bulunmuştur. Demir derişim 

değerleri incelendiğinde yükleme havuzu, can suyu ve kuyruk suyunda küçük artışlar karışım 

noktasında ise oldukça büyük artışlar gözlenmiştir.  Nikel ve bakır derişimleri can suyunda 

artmaktadır. Regülatör ile santral arasında yani can suyu ölçüm noktasından önce ve karışım 

noktasından önce çay fabrikası ve beton santrali bulunmaktadır. Bu kirlilik unsurları can 

suyunda ve özellikle karışım noktasında derişim değerlerinde önemli artışlara neden 

olmaktadır.   

Kobalt ve çinko değerleri sınır değerin üzerindedir ancak ölçüm noktaları arasında önemli 

değişimler söz konusu değildir. Kuyruk suyunda ölçülen kurşun miktarı göl alanından alınan 

numunelerin kurşun miktarlarının üzerindedir. Can suyu ve karışım değerlerinde demir ve 

alüminyumda görülen ani artışlar görülmemiştir.  Ancak tüm ölçümler sınır değerin üzerinde 

bulunmuştur.  

Yerüstü su kalitesi yönetmeliği kullanılarak yapılan değerlendirme sonucunda yağ gres,  

amonyum azotu, orto fosfat fosforu ve toplam fosfor için su kalite sınıfı II olarak bulunmuştur. 

Diğer parametreler I. sınıf su kalite sınıfındadır. Ölçüm yapılan noktalar arasında kalite farkı 

bulunmaktadır.   

Çizelge 17. Arca Regülatörü ve HES su kalite sınıfı 

ARCA  GİRİŞ 

 
 

KÖPRÜ 
ALTI 

 
 

BALIK 
GEÇİDİ 

 
 
 

BATARDO 

 
 

YÜKLEME 
HAVUZU CAN SUYU 

KUYRUK 
SUYU KARIŞIM 

pH I I I I I I I I 

İletkenlik I I I I I I I I 

Yağ ve Gres II II II II II II II II 

DO I I I I I I I I 

COD I I I I I I I I 

BOD I I I I I I I I 
Amonyum 
Azotu 

II II II II II II II II 

Nitrat Azotu  I I I I I II I I 
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Orto fosfat 
fosforu 

II II II II II II II II 

Toplam 
Fosfor 

II II II II II II II II 

Florür I I I I I I I I 

Mangan I I I I I I I I 

Selenyum I I I I I I I I 
Çizelge  18. Arca Regülatörü ve HES için hesaplanan su kalitesi indeks değerleri 

 

İstasyon F1 F2 F3 CWQI Su kalitesi sınıfı 

Giriş 37,5 29,44 86,53 42,96 Kötü 

Köprü altı 37,5 29,28 88,04 42,22 Kötü 

Balık Geçidi 37,5 28,57 85,51 43,62 Kötü 

Batardo 37,5 28,29 87,88 42,48 Kötü 

Yükleme Havuzu 37,5 28,73 88,04 42,31 Kötü 

Can suyu 37,5 28,73 88,14 42,27 Kötü 

Kuyruk Suyu 37,5 28,94 86,94 42,84 Kötü 

Karışım 37,5 28,73 91,54 40,53 Kötü 

 

Kanada su kalitesi indeks modeline göre kötü su seviyesi “Su kalitesi genellikle doğal veya 

istenilen seviyeden ayrılır” olarak ifade edilir. Arca Regülatörü ve HES için alınan 8 noktada 

da kalite sınıfı “kötü” olarak hesaplanmıştır. Gölalanı içinde göl girişi, köprü altı, balık geçidi 

ve batardo noktalarından alınan su numunelerinin kalitesi sırasıyla 42.96, 42.22, 43.62 ve 42.48 

olarak bulunmuştur. Köprü altı noktasının hemen üstünde yerleşim bulunmaktadır. Bu nedenle 

kalite sınıfı bu noktada diğer noktalara göre azalmıştır. Yükleme havuzunda kalite değeri 

42,31’dir. Kuyruk suyu kalite değeri 42,84 can suyu kalite değeri ise 42,27 olarak ölçülmüştür. 

Karışım noktasındaki kalite değeri ise tüm ölçüm alınan noktalar arasında en kötü değer olan 

40,53 olarak hesaplanmıştır.  

HES’in bulunduğu bölgede yerleşim ve çay bahçeleri bulunmaktadır. Evsel atık su deşarjı ve 

çay bahçelerinde kullanılan gübreler nedeniyle HES öncesinde su kalitesi oldukça düşüktür. 

Bununla birlikte regülatör ile santral arasında çay fabrikası ve beton santrali bulunmaktadır. Bu 

tesislerin su kalitesine olan olumsuz etkisi HES’in su kalitesine yaptığı etkinin çok üzerindedir. 
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4. SONUÇLAR 

Yerli ve yenilenebilir gibi çok önemli özelliklere sahip olan hidroelektrik santraller, nehir 

suyunun kalitesine verdiği veya gelecekte vereceği düşünülen zararlı etkiler nedeniyle sürekli 

gündemdedir. Bu endişelere bilimsel olarak veri oluşturmak amacıyla yapılan bu çalışmada, 

işletmede olan 4 hidroelektrik santralde yaklaşık 2 yıl boyunca izleme yapılmış ve bu 

işletmelerin nehir suyu kalitesine olan etkileri belirlenmiştir. 

Bu amaçla, yerüstü su kalitesi yönetmeliğinde bulunan kıtaiçi yerüstü su kaynaklarını 

sınıflandırabilmemiz için gereken kimyasal ve fizikokimyasal parametreler (pH, iletkenlik, yağ 

ve gres, çözünmüş oksijen, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, amonyum 

azotu, nitrat azotu, orto fosfat fosforu, toplam fosfor, florür, mangan, selenyum) çalışılmıştır.  

Veriler yerüstü su kalitesi yönetmeliğine göre değerlendirilirken su kalitesi veri setlerinde % 

95 ihtimalle aşılmayacak değerin belirlenmesi maksadıyla hazen istatistiksel yöntemi 

kullanılmıştır. Yapılan hesaplamalar ile her bir parametre için su kalite sınıfı belirlenmiştir. 

Ayrıca aynı yönetmelikte bulunan belirli kirleticiler ve öncelikli maddeler (bor, alüminyum, 

krom, kobalt, bakır, çinko, baryum, kurşun, demir, arsenik ve antimon) ile TS 266 İnsani 

tüketim amaçlı sular standardında bulunan parametreler de (sodyum, klorür, sülfat, nitrit, renk, 

bulanıklık, kadmiyum ve nikel) çalışmaya dahil edilmiştir. 

Tüm parametrelerin çalışılması ile elde edilen binlerce verinin kolay ve anlaşılabilir bir şekilde 

değerlendirilmesi için Kanada Su Kalitesi İndeks (CWQI) modeli kullanılmıştır. Bu modelin 

kullanılması ile elde edilen CWQI değerleri ve su kalite sınıfları (SKS) Çizelge 19’da 

verilmiştir. 

Çizelge 19. Tüm ölçüm noktaları için CWQI değerleri ve su kalite sınıfları  

İstasyon Dereli HES Vizara Reg. ve HES Su Kenarı Reg. ve 

HES 

Arca Reg. ve HES 

CWQI SKS CWQI SKS CWQI SKS CWQI SKS 

Giriş 51,59 Zayıf 54,01 Zayıf 44,64 Kötü 42,96 Kötü 

Köprü altı - - - - - - 42,22 Kötü 

Balık Geçidi - - - - - - 43,62 Kötü 

Batardo - - - - - - 42,48 Kötü 

Yükleme 

Havuzu 

- - - - 41,99 Kötü 42,31 Kötü 

Can suyu 49,27 Zayıf 54,39 Zayıf 44,97 Kötü 42,27 Kötü 

Kuyruk Suyu 50,04 Zayıf 51,26 Zayıf 41,95 Kötü 42,84 Kötü 
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Karışım - - 55,11 Zayıf 41,26 Kötü 40,53 Kötü 

 

Giriş, kuyruk suyu ve can suyu noktalarından izleme yapılan Dereli HES sonuçları 

incelendiğinde kuyruk suyunda suyun türbinlenmesi nedeniyle DO değerlerinde yükselme 

gözlenmiştir. Ayrıca kuyruk suyunda demir ve kurşun değerlerindeki artış ile uyumlu olarak 

renk değerlerinde de artışlar belirlenmiştir. Giriş ve kuyruk suyu arasında oluşan bu artışlar 

yerüstü su kalitesi yönetmeliğine göre değerlendirildiğinde su kalite sınıfında değişme olmadığı 

görülmüştür.  

Model ile yapılan hesaplama sonucunda CWQI değerleri giriş suyunda 51.59 iken kuyruk 

suyunda 50.04, can suyunda ise 49.27 olarak bulunmuştur. Can suyunda oluşan kalitedeki 

azalma betonarme olan regülatör nedeniyledir. Kuyruk suyundaki azalmaya en çok katkı 

sağlayan parametreler renk, bulanıklık, alüminyum, kobalt, bakır, çinko ve demirdir. Bu etkiler 

regülatör, beton kaplı tünel, cebri borudan veya türbinden kaynaklanabilir. Ağır metallerden 

kaynaklanan kirlilik sularda çözünme şeklinde olabileceği gibi, çözünmeden suların dibinde 

çökelme şeklinde de olabilir. Bu tip kirlenmeler, organik kirlenmeler gibi kimyasal veya 

biyolojik parçalanmalarla giderilemezler. Bir metal bileşiği başka bir metal bileşiğine dönüşür 

ancak asla kaybolmaz. Uzun vadede yaratacağı etki mutlaka değerlendirilmelidir. CWQI 

değerindeki azalma su kalite sınıfını (SKS) değiştirmemiştir ve tüm ölçüm noktalarında “zayıf” 

olarak tespit edilmiştir. 

Vizara Regülatörü ve HES 1547m -1270m kotları arasındadır. En membada bulunan HES’in 

etrafında herhangi bir yerleşim bulunmaktadır. Yerüstü su kalitesi yönetmeliğine göre yapılan 

değerlendirme sonucunda, ölçüm yapılan noktaları arasında su kalitesinde değişim olmadığı 

tespit edilmiştir.  CWQI modeline göre de su kalite sınıfında herhangi bir değişim gözlenmese 

de kuyruk suyunda alüminyum, mangan, çinko, demir, nikel, kurşun ve bakır ağır metallerinde 

artış bulunmaktadır. Bu artışlar regülatör, çökeltim havuzu, yükleme havuzu, 3748 m 

uzunluğunda basınçlı epoksi kaplı çelik boru ve türbinlerde oluşan aşınma ve korozyon sonucu 

olabilir. Can suyu ve karışım suyu ölçüm noktalarından önce yan dere katılımları mevcuttur. 

Bu nedenle son ölçüm noktası olan karışım suyunda kalite, giriş suyunun üzerinde 

hesaplanmıştır.  

Su Kenarı Regülatörü ve HES, yerleşim yerlerine yakındır. Evsel atıklar ve fındık bahçelerinde 

kullanılan gübreler nedeniyle amonyum azotu, orto fosfat fosforu ve toplam fosfor değerleri 

yüksek çıkmıştır. Yerüstü su kalitesi yönetmeliği kullanılarak yapılan değerlendirme 
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sonucunda yağ gres ve amonyum azotu için su kalite sınıfı II olarak bulunmuştur. Orto fosfat 

fosforu parametresi kuyruk suyu ve karışımda II. sınıf olarak bulunmuştur. Toplam fosfor ise 

karışımda I. sınıftan II. sınıfa düşmüştür. Diğer parametreler I. sınıf su kalite sınıfındadır.  

CWQI modeline göre yapılan değerlendirmede giriş suyunda 44.64 olarak hesaplanan indeks 

değer yükleme havuzunda 41.99 iken kuyruk suyunda 41.95 olarak bulunmuştur. Su, yükleme 

havuzuna gelene kadar regülatör, çökeltim havuzu, serbest akışlı iletim tüneli, U ve trapez 

kesitli iletim kanalı boyunca ilerlemektedir. Bu akış sırasında alüminyum ve demir değerlerinde 

artışlar oluşmakta ve su kalitesi oldukça azalmaktadır. Tüm veriler değerlendirildiğinde su 

kalitesinde düşüş gözlense de kalite sınıfı değişmemiştir. 

Arca Regülatörü ve HES’de amonyum azotu, orto fosfat fosforu ve toplam fosfor değerleri, 

sınır değerlerin üzerindedir.  Yerüstü su kalitesi yönetmeliği kullanılarak yapılan değerlendirme 

sonucunda yağ gres,  amonyum azotu, orto fosfat fosforu ve toplam fosfor için su kalite sınıfı 

II olarak bulunmuştur. Diğer parametreler I. sınıf su kalite sınıfındadır. 

Giriş noktasında CWQI değeri 42.96 iken, kuyruk suyunda 42.84 olarak hesaplanmıştır. HES’in 

tüm yapılarına temas ederek gelen ve kuyruk suyundan dereye bırakılan suyun kalite 

değerlerindeki değişim çok azdır. Ancak karışım noktasında CWQI değeri 40.53 olarak 

bulunmuştur. Karışım noktasından önce çay fabrikası ve beton santrali bulunmaktadır. Bu 

kirlilik unsurları karışım noktasında demir ve alüminyum derişim değerlerinde önemli artışlara 

neden olmaktadır. Bu tesislerin su kalitesine olan olumsuz etkisi HES’in su kalitesine yaptığı 

etkinin çok üzerindedir. 

Tüm elde edilen veriler ışığında, yerleşim yerlerinin bulunmadığı bölgelerde alüminyum, 

mangan, çinko, demir, nikel, kurşun ve bakır gibi ağır metallerden kaynaklanan kirlenmelerin 

olduğu ve yükleme havuzuna kadar bu ağır metallerin suya geçişinin fazla olduğu sonucuna 

varılmıştır. Memba da bulunan HES’lerin oluşturduğu kirlenme, yan dere katılımları ile tolere 

edilmiştir. Yerleşim yerlerinde bulunan HES’lerin suda meydana getirdiği olumsuz etkilerin 

evsel atıklar, beton santralleri, çay fabrikaları ya da gübrelemeden oluşan etkinin çok altında 

olduğu gözlenmiştir. Tüm kirlenme parametrelerinin birlikte değerlendirilmesi ile elde edilen 

CWQI değeri sonucuna göre ise kalite sınıflarında herhangi bir değişim olmamıştır. 

Dünyadaki hidrolojik çevrim devam ettiği sürece tükenmeyecek, yüksek verimli, uzun ömürlü, 

yatırımı geri ödeme süresi kısa ve dışa bağımlı olmayan bir enerji kaynağı olan hidroelektrik, 

uygun önlemler uygulanırsa çevreyi kirletmeyen yenilenebilir enerji kaynağıdır. 
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